
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 7 stycznia do 13 stycznia 2019 

 

Poniedziałek, 7 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. RAJMUNDA Z PENYAFORD, 

KAPŁNA 
7.00  1/+Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska  

2/+Zofia Starzycka 

3/+Henryka (ona) Golba w 4 rocz. śm. 

7.30  O bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski i opiekę MB w parcy zakonnej dla s. Anny 
18.30  +Bronisław Paloc – int. od Ireneusza z rodziną 

Wtorek, 8 stycznia  
7.00 +Stefan Krawczyk – int. od grupy pielgrzymkowej 
7.30 +Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska 

18.30 +Genowefa Koczwara 

Środa, 9 stycznia  
7.00 +Stefan Krawczyk – int. od Róży VI 
7.30 ++Genowefa, Julian i Bolesław  

18.30 +Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska  

Czwartek, 10 stycznia  
7.00  1/+Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska 

2/++Marianna Wójcik w 1 rocz. śm. i ++zmarli z Jej rodziny 
7.30 +Stefan Krawczyk  

18.30 +Agata Konieczna w 3 rocz. śm. 

Piątek, 11 stycznia  
7.00 1/W intencji Panu Bogu wiadomej 

2/+Jan Skiba 

3/+Stanisław Łączny – int. od Sąsiadów 
7.30 +Stefan Krawczyk 

18.30 +Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska 

Sobota, 12 stycznia  
7.00 1/+Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska 

2/+Stanisław Łączny – int. od Sąsiadów 

7.30 1/ O potrzebne łaski, dary DŚ i opiekę MB dla diakona Arkadiusza Litwiniuka w dniu 
imienin – int. od Parafian 

2/+Janina Lembas 

18.30 +Piotr Dąbek w 11 rocz. śm. 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO, 13 stycznia  
7.30  +Waleria Szczurek w 11 rocz. śm. 

9.00 ++Ks. Stefan Stuglik, jego Rodzice  i Bracia 
10.30 +Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska 

12.00 ++Sabina, Edward, Andrzej i Rafał 

13.15 +Jan Tekiela w 6 rocz. śm.  
17.00 +Piotr Grecki w 10 rocz. śm. 

18.30 +Dorota Samek w 23 rocz. śm.  
20.00 Za Parafian 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Mt 2, 1-12/ 

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze 

Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeli-

śmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». 

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc 

wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci 

mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: a ty, Betlejem, 

ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie 

władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». 

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas 

ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie 

o dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, 

wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. 

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i za-

trzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. 

Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I 

otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. 

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z po-

wrotem do swojego kraju. 

 

REFLEKSJA 

 

 Magowie upadli na twarz, aby oddać pokłon Jezusowi. Jest to hołd oddawany 

Królowi – Bogu, co jest potwierdzone w złożonych darach. Tradycja Kościoła widzi w 

nich trzy aspekty tajemnicy Chrystusa: złoto oznacza Jego królewską godność, kadzi-

dło wskazuje na Jego synostwo Boże, mirra zaś zapowiada tajemnicę Jego Męki. 

 



JAKAŻ TO GWIAZDA BŁYSZCZAŁA NA WSCHODZIE?  

 To sparafrazowane pytanie zawarte w kolędowej pieśni, powtarzamy corocznie w okresie Bożego Narodze-

nia, myśląc o gwieździe, która oświetlała drogę do Betlejem Trzem Mędrcom ze Wschodu. Relacja o ukazaniu się 

gwiazdy Magom, inaczej Królom, jest zwięzła: Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać 

Mu pokłon. W dalszej części swej Ewangelii podaje św. Mateusz: A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła 

przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię (Mt 2, 2. 9). Nad tym fragmentem Ewangelii 

zastanawiają się od dawna bibliści, astronomowie, historycy i chronografowie, próbując dowiedzieć się, czym była 

Gwiazda Betlejemska. 

 Jeśli Gwiazda zwiastowała wydarzenie tak wielkie, musiała być zjawiskiem na niebie wyjątkowym i za-

uważonym przez wielu. Komentator Biblii Tysiąclecia wyjaśnia: Ewangelista ma na myśli cudowną jakąś gwiazdę, 

dlatego daremne są wszelkie próby naturalnego wytłumaczenia zjawiska.  

 Jest bardzo prawdopodobne, iż w Mezopotamii i Babilonii, skąd według tradycji przybyli Mędrcy, skoja-

rzono sobie ukazanie się gwiazdy z dawnym proroctwem Balaama (Lb 24, 17), które mówiło miedzy innymi: „Wscho-

dzi Gwiazda z Jakuba, a Izraela podnosi się berło (…)”. Być może te słowa zaważyły na decyzji Mędrców, by udać się 

do Palestyny. 

 Ojcowie Kościoła – św. Ambroży, św. Bazyli, św. Augustyn i św. Leon Wielki – byli przekonani o nad-

zwyczajności tej gwiazdy, o jej cudowności, i tak przyjmujemy to my, wierzący, choć uczeni nadal szukają wytłuma-

czenia tego zjawiska. 

Na początku XVII w. Jan Kepler, wybitny astronom i matematyk niemiecki, wysunął hipotezę, że była to 

koniunkcja Jowisza z Saturnem w gwiazdozbiorze Ryb. Był on przekonany, że Jezus urodził się wcześniej niż to 

przyjęto za początek rachuby czasu. Dziś wiemy na pewno, że data narodzin Jezusa nie jest ścisła. W VI w. uczony 

mnich, Dionizy Mały, obliczając tablice do kalendarza, pomylił się o siedem lat. Wszyscy wierzyli, że narodzenie 

Chrystusa nastąpiło w 754 r. od założenia Rzymu – lub w czwartym roku 195. Olimpiady. 

 Późniejsze badania historyków dowiodły czegoś innego. Otóż w 754 r. (według kalendarza rzymskiego) 

król Judei Herod, zwany Wielkim, nie żył od czterech lat. A przecież Jezus miał się urodzić za Jego panowania. 

 Astronomowie wyliczyli, że Gwiazda Betlejemska – to było przybliżenie w ruchu planet Jowisza, Saturna i 

Marsa. Taka konfiguracja na niebie zdarzyła się właśnie w siódmym roku przed urodzeniem Chrystusa, a właściwie 

przed datą ustaloną przez Dionizego Małego. 

 Zdarzenie to jednak nie mogło być Gwiazdą Betlejemską. Przede wszystkim Mędrcy byli tyle zaznajomieni 

z ówczesną wiedzą astronomiczną, iż chyba bez trudu rozpoznaliby dobrze już w owym czasie, znane planety, które 

miały się scalić w jedną gwiazdę, powodując wybuch w kosmosie. 

Odrzucono więc hipotezę Keplera, wysuwając na jej miejsce nową. Zaczęto snuć przypuszczenie, że tajem-

nicza gwiazda mogła być kometą lub meteorem. W ten sposób próbowano tłumaczyć spotykany często w ikonografii 

sakralnej wizerunek gwiazdy z ognistym ogonem. Takie wyobrażenie widnieje na fresku Giotta di Bondona z 1301 r. 

Niektórzy przypuszczali, że mogła to być słynna kometa Halleya, która co około 76 lat pojawia się na niebie. Jednak 

nie mogła to być ta kometa, bo jej zbliżenie się do Słońca przypadło na 11. Rok przed narodzeniem Chrystusa, a więc 

świeciła na niebie przynajmniej na kilka lat przed Jego narodzeniem. Mogła nią być kometa, która – jak wynika z 

chińskich i koreańskich kronik – pojawiła się w 5. roku po narodzeniu Chrystusa w gwiazdozbiorze Strzały. A może 

Gwiazdą Betlejemską była gwiazda nowa lub supernowa? Obiekty takie nagle i zupełnie nieoczekiwanie zwiększają 

swój blask wiele tysięcy razy. Tak więc gwiazda, która do tej pory nie była dostępna dla obserwacji, niespodziewanie 

pojawiła się na niebie, widoczna gołym okiem nie tylko w nocy, lecz także w dzień. 

  W kwartalniku Brytyjskiego Towarzystwa Astronomicznego poinformowano przed laty, że Gwiazda 

Betlejemska była prawdopodobnie wielką eksplozją termonuklearną w kosmosie.  

Hipotez i dociekań tego rodzaju jest więcej. Co pewien czas pojawiają się nowe, o rewolucyjnym posmaku i 

noszące cechy dużego prawdopodobieństwa. W zmaterializowanym i pełnym kultu dla osiągnięć nauki świecie współ-

czesnym, ich oddziaływanie na umysły jest bardzo silne. W istocie swej, niepostrzeżenie pogłębiają one racjonali-

styczne podejście do wiary i materialistyczny stosunek do religii. 

 Czy to zresztą jest bardzo istotne, czy była to koniunkcja planet, nadejście komety, czy też wybuch gwiazdy 

w kosmosie? Bóg potrafił posłużyć się przypadkowymi zdarzeniami do osiągnięcia swych zamiarów, ale wtedy nie są 

już one przypadkowe. Może Bóg chciał dać Ziemi znak, że nadszedł czas Zbawienia, że świat otrzymał najpełniejszą 

Gwiazdę, najjaśniejsze Światło, które nigdy nie zgaśnie – swego Odkupiciela? 

 Św. Jan Paweł II powiedział kiedyś: „Proste zbiegi okoliczności nie istnieją w planach Bożej Opatrzno-

ści (…)”. Mędrcy dostrzegli w Gwieździe wezwanie, poszli za nią, uwierzyli – jak i my mamy prawo wierzyć.  

Gwiazda Betlejemska, „Gwiazda nowego imienia, Gwiazda naszego zbawienia” – jak śpiewamy w dalszych 

strofach kolędy zacytowanej w tytule – przez swą tajemniczość staje się nam jeszcze bliższa, będąc dla każdego 

Gwiazdą nadziei i świątecznej – radości. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 

PAŃSKIEGO – TRZECH KRÓLI  

 

 1. Dziś Msze św. z obrzędem pobłogosławienia kadzidła i kredy jak w każdą niedzielę. Zachę-

camy do zabrania do domu porcji kadziła i napełnienia wonią liturgiczną naszych mieszkań, choć nic nie 
zastąpi napełniania naszych domów i mieszkań wonią modlitwy.  

 Istnieje możliwość złożenia ofiary na cele misyjne do skarbony przy Wspólnocie.  

 Schola dziecięca Boże Nutki i PanaMa Chór zaprasza dzieci i starszych na kolędowanie przy 

żłóbku dziś o godzinie 16.00 w kościele dolnym. W czasie koncertu zbiórka ofiar na pogorzelców z Mu-
szyny. Więcej informacji w czasie koncertu. 

 

 2.  W najbliższą niedzielę święto Chrztu Pańskiego kończący liturgiczny okres Bożego Naro-

dzenia. W dni powszednie bieżącego tygodnia, o ile nie postanowimy inaczej, liturgia w kościele dolnym. 
Msze św. jak w każdym tygodniu. W środę różaniec o 17.45. W czwartek całodzienna adoracja Najświęt-

szego Sakramentu z jutrznią na rozpoczęcie i z nabożeństwem do Najdroższej Krwi Pana Jezusa na za-

kończenie. W piątek po wieczornej Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego.   

 Okazja do spowiedzi przed wieczorną Mszą św. w dni powszednie od godziny 18.00.  
 

 3. W najbliższy czwartek o godzinie 17.00 Jasełka w kościele górnym przygotowane przez 

uczniów SP 153 pod opieką p. katechetki Karoliny Pasiut. Zapraszamy do udziału.  

 
 4. Listy gratulacyjne dla Złotych i Srebrnych Jubilatów Małżeństwa, nieodebrane podczas uro-

czystości Jubileuszu rozniesiemy w bieżącym tygodniu. Jeśli posłaniec nie zastanie adresatów - będą do 

odebrania w zakrystii górnej.   

 
 5. Młodych wyruszających do Panamy na ŚDM zapraszamy na parafialną Mszę św. posłania w 

najbliższą sobotę, 12 stycznia o godzinie 18.30. Dziękujemy wielu wiernym za zainteresowanie wyjaz-

dem, za deklarację modlitwy w intencji młodych. Obiecujemy wzajemność modlitewną podczas piel-

grzymowania 
 Trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę do Chorwacji i Bośni Hercegowiny we wrześniu br. 

Szczegóły i zapisy w zakrystii. Róże różańcowe rozpoczynają tegoroczny sezon pielgrzymkowy tradycyj-

nie pielgrzymką na Jasną Górę I do Gidli w sobotę 19 stycznia. Wyjazd o godzinie 7.30 z parkingu przy 

kościele. Można się zapisać w zakrystii.  
 

 6. Plan kolędy na najbliższy tydzień publikujemy w gablotach parafialnych i na stronie interne-

towej parafii.  

 
 7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Bogdana Żymankowskiego. W Katedrze Wawel-

skiej i w kościele śś. Piotra i Pawła śp. bpa Tadeusza Pieronka. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

 

 

   

 


